
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR UMIDDELBAR PUBLISERING  
 

Den nye produktpakken for EL-bil reparasjoner fra Axalta 
Refinish gir verkstedene en ekstra trygghet 

 

23 mars 2022 – Axalta Refinish er nok en gang først ute på markedet i Europa, 

Midtøsten og Afrika (EMEA) – denne gangen med en ny produktpakke for EL-bil 

reparasjoner som er til stor hjelp for lakkerere og verksteder. Salget av elektriske biler 

øker raskt - en av 10 nye biler i 2021 var batteridreveti – og lakkerere og verksteder må 

være forberedt på å kunne håndtere et økende volum av EL-biler trygt og effektivt. 

 

“Andelen EL-biler øker raskt så lakkerere må være forberedt på å kunne reparere 

perfekt og trygt, selv med de utfordringer og nye påbud som følger med. Verktøyene og 

kunnskapen i produktpakken er ideelt for verkstedene å jobbe med,” sier Olaf Adamek, 

Axalta Refinish Brand Manager for Europa, Midtøsten og Afrika.  
 
I dag består produktpakken av fire essensielle verktøysett som ethvert verksted bør ha 
for å kunne utføre EL-bil reparasjoner trygt og godt. 
 
«The Electrical Safety kit» inneholder alle de riktige verktøyene for å kunne jobbe på 
hybrider og EL-biler. The Delimination delen inneholder verktøy som lakkererne bruker 
til å markere reparasjonsområdet med, mens First Aid delen består av medisinsk utstyr 
dersom et uhell skulle skje under reparasjon av en EL-bil. Complete Workcart 
inneholder alle deler og verktøy for trygt å kunne koble fra batteriet på både en hybrid 
og en EL-bil. 
 
I tillegg inneholder produktpakken tre multimedia deler – to informative videoer og EL-bil 
reparasjons plakater. Den første videoen viser Axaltas patenterte Fast Cure Low Energy 
teknologi som er spesielt utformet for herding på lave temperaturer. Brukes dette som 
en del av hele systemet vil profesjonelle verksteder kunne kutte prosesstiden med 50% 
og redusere energiforbruket med opptil 70%, samtidig som de utfører topp 
kvalitetsreparasjoner. 
 
“Verksteder har jobbet med vår Fast Cure Low Energy teknologi i mange år med 
fantastiske resultater. Teknologien leveres gjennom Axaltas premium merker, Cromax®, 
Spies Hecker og Standox. Denne teknologien er perfekt for EL-bil reparasjoner, og det 
var derfor lett å kunne sette sammen en spesiell produktpakke så våre verksteder enkelt 
og kostnadseffektivt kan nå ut til det voksende EL- bil markedet. Axaltas 150 års 
erfaring og intense fokus på innovasjon og bærekraft hjelper og støtter våre verksteder 
gjennom dagliglivets utfordringer,” legger Adamek til. 
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I den andre videoen besøker en Axalta Refinish ekspert et godkjent EL-bil verksted i UK 
for å demonstrere hvordan en prosess for reparasjon av EL-bil skal utføres korrekt. Her 
får lakkererne demonstrert noen av de største utfordringene de kan møte, og hvordan 
de best kan håndtere dem. 
 

Den siste delen i produktpakken består av plakater fra Cromax®, Spies Hecker og 
Standox. Disse er enkle å laste ned, og smarte å henge på veggen som referanse for 
lakkereren før og under lakkeringsprosessen. Plakatene beskriver hva lakkereren bør 
sjekke under skadevurderingen, korrekt forberedelse før lakkering og tørking, samt de 
viktigste punktene å huske på under prosessen. 
 

Mer informasjon og nedlastning av deler av, eller hele, produktpakken for EL-bil 

reparasjoner finnes på www.refinish.axalta.eu/e-car-repair. 
 
 
Om Axalta Refinish 
Axalta Refinish er en del av Axalta - en global leder innen lakkindustrien. Axalta Refinish er en 
høyt verdsatt og global lakkleverandør for kunder som alltid krever den høyeste 
produktkvaliteten. Vi har opparbeidet tillit til våre kunder gjennom vår raske, effektive og 
høykvalitets lakk-teknologi som sammen med integrerte digitale forretnings metoder bidrar til å 
gjøre lakkprosessen raskere, enklere og billigere. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien 
betyr vår dedikasjon til nyskapning og teknologisk videreutvikling at vi kan tilby våre kunder et 
ubegrenset fargeutvalg for en perfekt farge-match. Viktigst av alt – vi jobber utrettelig med å 
forbedre våre tilbud til kundene så de kan møte sine daglige utfordringer uten problemer. Vi har 
en bred og imponerende produktportefølje som kan tilpasses alle lakkverksteders behov og hvert 
eneste markedssegment og -tidspunkt. Mer informasjon finner du på refinish.axalta.eu eller følg 
oss på LinkedIn. 

 

Om Axalta  
Axalta er en global leder innen lakkindustrien og tilbyr våre kunder innovative, fargerike, vakre og 
varige lakkeringsløsninger. Fra personbiler og kommersielle kjøretøy til elektriske motorer, 
fasader og andre industrielle applikasjoner er våre lakkprodukter utviklet for å forhindre korrosjon, 
øke produktivitet og forbedre holdbarheten. Med mer enn 150 års erfaring i lakkindustrien, 
fortsetter det globale teamet hos Axalta å finne nye måter for å betjene de over 100 000 kundene 
våre, i 130 land hver dag med de beste lakkproduktene, påføringssystemene og teknologiene. 
For mer informasjon, vennligst besøk axalta.no og følg oss på Twitter @Axalta. 
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